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Goed gemutst, vakantievierende Thuisnieuwslezers? Daar zijn we weer, met raad en daad paraat voor een nieuw seizoen, met de nodige veranderingen in vergelijking met vorig seizoen. 

Allereerst werden we na de historische promotie van team 1 naar de 1e divisie vorig jaar ondanks een verdienstelijk debuut en na een enerverend seizoen in februari geconfronteerd met 

degradatie. Tot overmaat van ramp raakten we om uiteenlopende en plausibele redenen ook nog eens een aantal dames van team 1 kwijt, wat de aanleiding was om team 2 uit de 3e divisie 

terug te trekken. Daardoor zitten we met zowel de dames als de heren wat ruimer in het jasje, wat dan komend seizoen niet tot allerlei invalperikelen hoeft te leiden. Ook zijn alle teams nu 

op divisieniveau ingedeeld met als gevolg dat het derde team 5e divisie speelt, het vierde team 8e divisie en het vijfde team 9e divisie. Alleen de recreanten spelen op recreatief niveau in de 

vertrouwde Y-klasse. Ter verhoging van de gezelligheid en onderlinge saamhorigheid spelen team 1 en 3 op de zaterdagmiddagen hun thuiswedstrijden. Hetzelfde geldt voor team 4 en 5, want 

zij spelen samen op de woensdagavonden. Speelden team 4 en 5 afgelopen woensdag tegen twee Poona-teams, team 1 neemt het vanmiddag op tegen Thiela 1, terwijl team 3 het Arnhemse 

Gova 1 ontvangt. Twee mooie seizoensopwarmers en redenen genoeg om beide teams massaal aan te moedigen. Voor de volledigheid alvast het programma voor de overige teams. Rest ons 

iedereen een succesvol, sportief blessurevrij en gezellig nieuw seizoen toe te wensen. 

Wij wensen iedereen veel kijkgenot !!!   THUISNIEUWS NALEZEN ???   KIJK OP WWW.ULFTSE-BC.NL 
Woensdag: 

UBC 4 – Poona 4 

UBC 5  - Poona 6 

 

Zaterdag: 

UBC 1 – Thiela 1 

UBC 3 – Gova 1 

 

HET BADMINTONNEN EVEN ZAT???? 

   
OP NAAR DE KANTINE VOOR EEN DRANKJE OF PATAT!!!! 

 

 

2e Divisie afd. 2 

Roosterse BC 2 13-3 

Olympia ’57 1 10-6 

Beca 2000 1 9-7 

Trilan 2  9-7 

Thiela 1  7-9 

Mariken 1 6-10 

BC ’67 Veghel 1 5-11 

Ulftse BC 1 5-11 
 

 

5e Divisie afd. 4 

Phido 1  9-7 

Didam 3   8-8 

Ulftse BC 3 8-8 

Gova 1  7-1 

Beca 2000 6 7-9 

Poona 2   6-2 

De Ijssel 1  6-10 

Ellaar 2  5-11 
 

 

8e divisie afd. 8 

Poona 4  8-8 

LBC ’72 2  7-1 

Varsseveld 1 6-2 

Grol 1  5-3 

“t Seepaerd 2 5-3 

Pluumke ’67 3 5-11 

Didam 5  4-12 

Ulftse BC 4 0-0 
 

 

9e divisie afd. 8 

Spees Sjuttel 2 9-7 

Grol 2  9-7 

Didam 8  6-2 

DIOS 1  5-3 

Poona 6  5-11 

LBC ’72 4  4-4 

Ulftse BC 5 2-6 

Plluumke ’67 4 0-0 
 

 

Y-klasse afd. 3 

Ulftse BC R1 6-2 

‘t Seepaerd R1 2-6 

Didam R1  0-0 

Doesburg R1 0-0 

Phido R1  0-0 

 

 

Opstapcompetitie 

UBC O1   
 

https://www.optisport.nl/


 

UBC 1 

De basis van het vlaggenschip van de vereniging 

bestaat dit seizoen uit de dames Femke, Linda, 

Inge en Janou en de heren Dave, Koen, Jacco en 

Thijs. Team 1 begon met een wedstrijd tegen 

het Arnhemse Beca 2000 1 en hield aan die 

wedstrijd 3 punten over. Ook Beca speelt in 

vergelijking met vorig seizoen een divisie lager, 

dus leek dat een goede graadmeter voor team 1 

om te kijken waar men staat. Koen/Dave wisten 

in 3 games de partij naar zich toe te trekken. 

Dat lukte Femke/Linda niet, want zij moesten in 

2 games de eer aan de tegenstandsters laten. 

Koen scoorde het tweede punt door in 2 games 

af te rekenen met zijn tegenstander. Door 

verlies van Femke in tweeën was de stand weer 

in evenwicht. Hetzelfde beeld bij de singles van 

Dave en Janou. Dave was in de 1e game duidelijk 

nog niet bij de les (verlies met 5-21!!!) , 

zegevierde in de 2e met 23-21, waarna hij ook 

de 3e game in zijn voordeel besliste: 21-19. 

Vervolgens maakte Janou na een aantal jaren 

blessureleed haar opwachting in team 1 en deed 

dat niet onverdienstelijk. Ze ging weliswaar in 2 

games kopje onder, maar was zelf tevreden over 

haar spel en had er ook van genoten, weer op de 

baan te kunnen staan. Intussen waren Jacco en 

Thijs uit Didam (zij hadden aldaar ingevallen in  

team 3) ingevlogen voor de mixen. Zowel Linda/ 

Thijs als Inge/Jacco legden in 2 games het 

loodje, waarbij Inge/Jacco nog dicht bij een 3e 

game waren.  

Voor de wedstrijd in de tweede ronde 2 reisde 

ons eerste naar Tegelen af. Tegen Olympia ’57 1 

kon men uiteindelijk slechts 2 punten 

bijschrijven en zo wacht team 1 nog op de 

eerste overwinning. Net als tegen Beca haalden 

Koen/Dave in het HD in de 3e game de buit 

binnen. Femke/Janou haalden in 2 games 

bakzeil. Dave wist in een spannend potje zijn 

single in 2 games in zijn voordeel te beslissen. 

Janou kon in de 1e game van de single nog aardig 

bijblijven, verloor in 2 games. Ook Thijs verloor 

in straight games. Femke sleepte er vervolgens 

een 3e game uit, maar verloor die redelijk  

 

kansloos met 9-21. Ook de mixen gingen in 2 

games naar de Tegelse tegenstanders en zo was 

de tweede nederlaag een feit. Hopelijk lukt het 

team 1 vanmiddag tegen het geroutineerde 

Thiela 1 een positief resultaat neer te zetten. 

Aan het publiek zal het niet liggen!!! 
 

UBC 3 

Na de terugtrekking van team 2 uit de 3e divisie 

kan ons derde uit een rijk arsenaal dames en 

heren putten. Als dames staan Linda, Inge, 

Janou, Sharon, Berdien, Kim, Jolien en Karin op 

papier en daar komen dan als heren nog eens 

Thijs, Jacco, Bart, Frank, Martin, Rick en 

Antoine bij. Keuze genoeg, zou je zeggen!!! 

Tegen Didam 3 mochten Berdien, Jolien, Jacco, 

Thijs en Antoine aan de bak. Jacco/Antoine 

kenden weinig problemen en wonnen eenvoudig in 

2 games. Berdien/Jolien wonnen nog wel de 1e 

game, maar leverden beide overige games met 

12-21 in. Had Thijs in 2 games zijn tegenstander 

behoorlijk in de zak, Jolien had geen weerwoord 

op het spel van haar tegenstandster en verloor 

in tweeën. Ook Antoine en Berdien waren niet 

bij machte het hun tegenstanders in de single 

lastig te maken en verloren in 2 games. Berdien/ 

Thijs wisten hun mix in 2 games te winnen. 

Nadat Jolien/Jacco de 1e game nog naar zich 

toe trokken, lukte dat in de 2e en 3e game 

helaas niet en zo ging de eerste wedstrijd van 

het seizoen met 3-5 verloren. 

Tegen Beca 2000 6 bleef het derde (of tweede, 

zo u wilt, maar op toernooi.nl wordt UBC 3 in de 

stand vermeld) aan de positieve kant van de 

score, want er werd met 5-3 gewonnen. Vijf 

partijen werden in 3 games afgewerkt, waarvan 

de onzen in 4 gevallen aan het langste eind 

trokken. Als eerste lukt het Bart/Frank de 

dubbel in de 3e game met 21-19 over de streep 

te trekken, Berdien/Kim waren dichtbij, maar 

verloren nipt in tweeën. Daarna was de beurt 

weer aan Frank en Kim om de single in de 3e 

game in Ulfts voordeel te beslissen. Helaas 

lukte het Bart (in drieën) en Jolien (in tweeën) 

niet om de score te vergroten en moesten de 

mixen de beslissing brengen. Dat pakte zeker 
 

 

voor Jolien/Bart goed uit (winst in 2 games). 

Tot slot zetten Berdien/Frank de kroon op het 

werk door winst in de 3e game met 22-20. Kun 

je mooier winnen???  

Deze winstpartij zou de team-3-burger moed 

moeten geven voor de eerste thuiswedstrijd 

tegen Gova 1. Benieuwd of de daad vanmiddag 

bij het woord wordt gevoegd!!! 
 

UBC 4 

Met Barbara en Sandra en John en Vincent lijkt 

team 4 magertjes bezet, maar Antoine, Rick, 

Jolien en Karin zijn achter de hand om zeker 

aan het begin van de competitie het team te 

completeren. Dat is hard nodig, omdat Vincent 

net terug is van zijn achillespeesblessure. Voor 

team 4 werden de wedstrijden uit ronde 1 en 2 

uitgesteld, vandaar dat afgelopen woensdag de 

seizoenspremière werd afgewerkt. Hoe die pot 

is afgelopen, lezen we in het volgende Thuis-

nieuws. 
 

UBC 5 

Evenals vorig jaar is er met de bemensing van 

het vijfde weinig nieuws onder de zon. Zo 

bestaat het team uit de dames Audrey, Gonnie, 

Nicole en de heren Charles, Hans, Piet en Eric. 

Team 5 opende het seizoen uit tegen Didam 8. 

Didam had een sterke dame als invalster ingezet 

en zo was er weinig te halen: 2 punten gingen 

mee naar Ulft. Piet/Eric kenden een aardige 

start door hun dubbel in de 3e game in eigen 

voordeel te beslissen. Ook Gonnie/Nicole deden 

het ondanks de sterke tegenstandster prima en 

verloren nipt in tweeën. Daarna was de koek 

even op want de singles van achtereenvolgens 

Hans, Nicole en Piet gingen allemaal in 2 games 

verloren. Gonnie deed namens team 5 door winst 

in 2 games weer wat terug. Nicole/Eric konden 

ondanks aardig spel niet voorkomen dat hun mix 

in 2 games verloren ging. Hetzelfde geldt voor 

Gonnie/Hans die in 3 games kopje onder gingen. 

Afgelopen woensdag was Poona 6 in de eerste 

thuiswedstrijd de tegenstander. Daarover 

volgende keer meer. 

 

UBC R1 

Dit jaar vormen Ria, Madelon, Lysanne, Ben, 

Hans en nieuwkomer Peter de basis van ons 

enige recreantenteam. R1 opende het seizoen 

met een klinkende thuisoverwinning op Seepaerd 

R1. Peter debuteerde met verlies van zijn single 

in 2 games. Ben speelde een spannend potje en 

trok in de 3e game aan het langste eind. Ook Ria 

en Madelon wisten hun singles zonder noemens-

waardige problemen te winnen. Ria werd tijdens 

de partij nog door een paar oude dametjes 

lastig gevallen, maar men wist beide dames na 

het zingen van “Lang zal ze leven” zonder grote 

problemen de zaal uit te bonjouren. Hierover zal 

nog jaren in UBC-kring worden gepraat, Ria!!! 

Ben/Hans waren duidelijk nog niet op elkaar 

ingespeeld, want de dubbel ging wel erg 

makkelijk in 2 games verloren. Ria/Madelon 

daarentegen kenden een soepel verloop van hun 

partij en wonnen gedecideerd in 2 games. Ook 

beide mixen leverden twee punten op. Madelon/ 

Hans hadden daar 3 games voor nodig, Ria/Peter 

zegevierden in tweeën. Voor Peter betekende 

dat ook gelijk zijn eerste overwinning in 

competitieverband!!! 
 

JEUGD 

In de loop van het seizoen zal een jeugdteam 

deelnemen aan de opstapcompetitie. Zodra daar 

meer over bekend is, brengen we jullie op de 

hoogte! 
 

WIST U DAT???? 

■ Lieke bij Smashing in Wychen eredivisie 

speelt? 

■ zij daar inmiddels een GD en DE heeft 

gewonnen? 

■ Smashing ondanks Liekes twee gewonnen 

potjes wel onderaan staat? 

■ er in de Achterhoek en Liemers een actie 

loopt voor probeer-badminton-nu? 

■ zich bij onze club tot nu toe 7 deelnemers 

voor 10 trainingslessen hebben aangemeld? 

■ er vorig jaar slechts 3 aanmeldingen 

waren? 

■ we hier natuurlijk erg blij mee zijn? 

 


